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התשס"ו-2006* ,(4 מס' (תיקון החשמל משק חוק

קטן סעיף אחרי העיקרי), בסעיף 60, החוק התשנ"ו-11996 (להלן - החשמל, משק בחוק .1
יבוא: (ד3)

לחברת זה חוק לפי שניתנו הרישיונות - "הרישיונות" זה, קטן בסעיף "(ד4) (1)
תקופת המעבר. תום ערב בתוקף החשמל, שהיו

בתוקפם הרישיונות  יעמדו הרישיונות, והוראות זה חוק הוראות אף  על (2)
בהתאם תפעל החשמל שחברת ובלבד (3 במרס 2007), התשס"ז באדר י"ג יום עד

אחר. דין לפי כל ולהוראות חוק זה לפי להוראותיהם, להוראות

תוקף הארכת בתקופת הרישיונות לגבי יחולו זה חוק לפי ההוראות (3)
זה." קטן לפי סעיף הרישיונות

התשס"ו  באדר ד' ביום זה, 1 לחוק כנוסחו בסעיף לחוק העיקרי, 60(ד4) סעיף תחילתו של .2
(4 במרס 2006).

אולמרט  אהוד
 ממלא מקום

הממשלה ראש

ן בר–או ני ו  ר
הלאומיות התשתיות שר

קצב  משה 
המדינה נשיא

ן ריבלי  ראובן
הכנסת ראש יושב

התשס"ו-2006* שעה), (הוראת לפועל ההוצאה חוק

בניסן י"ג יום עד התחילה) יום (להלן - זה של חוק תחילתו מיום החל בתקופה (א) .1
לפועל, התשכ"ז- ההוצאה חוק את יקראו המעבר), תקופת (להלן - (1 באפריל 2007) התשס"ז

ו–81א2. סעיפים 81א1 בלא העיקרי), החוק - 11967 (להלן

הכנסת,  של ומשפט חוק החוקה לוועדת המשפט בתי מנהל ידווח המעבר, בתקופת (ב)  
ו–81א2  81א1 סעיפים ליישום הנהלת בתי המשפט על מצב היערכות חודשים, ארבעה מדי

המעבר. העיקרי, בתום תקופת לחוק

ההוצאה ללשכת קצוב סכום על בקשה לביצוע תביעה התחילה יום לפני הוגשה (א) .2
האמור  ליום ועד - הבקשה), קטן זה (בסעיף העיקרי 81א1 לחוק סעיף הוראות לפי לפועל,
להגשת ההתנגדות חלף המועד סעיף וטרם אותו של קטן (ד) לפי סעיף הוגשה התנגדות טרם

אלה: הוראות בקשה אותה לגבי יחולו כאמור,

ההוצאה לשכת  שליד המשפט לבית  יועברו לה  המצורפים וכל הבקשה  (1)
הבקשה; הוגשה שאליה לפועל

__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (22 בפברואר 2006); התשס"ו בשבט כ"ד ביום בכנסת  * התקבל

.862 עמ' התשס"ה (6 ביוני 2005), באייר כ"ח מיום  ,179 ― הממשלה חוק  
.913 עמ' התשס"ה, 1 ס"ח התשכ"ז, עמ' 116;

60 תיקון סעיף

תחילה

__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (22 בפברואר 2006); התשס"ו בשבט כ"ד ביום בכנסת * התקבל

.296 עמ' התשס"ו (8 בפברואר 2006), בשבט י' מיום  ,235 ― הממשלה חוק  
.378 עמ' התשס"ה, 1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 208;

שעה הוראת
וחובת דיווח

מעבר הוראת
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ואם הבקשה, למגיש ההעברה על הודעה תמסור לפועל ההוצאה לשכת (2)
גם לנתבע; - לנתבע הומצאה אזהרה

קבלת מיום ימים שלושים בתוך ולנתבע, המשפט לבית יודיע הבקשה מגיש (3)
משפט; בבית התביעה בבירור להמשיך ברצונו אם ,(2) בפסקה כאמור ההודעה

בבירור להמשיך ברצונו כי (3) פסקה  הוראות לפי הבקשה מגיש (4) הודיע
המצורפים על לבקשה, שצורף התביעה  כתב את  יראו משפט, בבית התביעה
שאליו המשפט לבית כאמור, ההודעה מסירת במועד שהוגש תביעה ככתב לו,
האזרחי, הדין תקנות סדר מקוצר לפי דין בסדר ,(1) לפי פסקה הועברה הבקשה
ללשכת הבקשה הגשת מועד את יראו התיישנות, לענין ואולם התשמ"ד-21984,

התביעה; לפועל כמועד הגשת ההוצאה

ברצונו הודיע כי אין או פסקה (3), לפי הוראות הודעה מגיש הבקשה מסר (5) לא
נמחק; כאילו התביעה כתב יראו את בבית משפט, התביעה בבירור להמשיך

הבקשה שאליו הועברה לבית המשפט להקנות זה כדי קטן בהוראות סעיף אין (6)
לדון בתביעה. סמכות מקומית (1) פסקה לפי

הוגשה  האמור ליום ועד (א), קטן בסעיף כאמור בקשה התחילה יום לפני הוגשה (ב)  
כאמור התנגדות להגשת המועד שחלף או העיקרי לחוק 81א1(ד) סעיף הוראות לפי התנגדות
81א1 סעיפים לפי ההוראות בקשה אותה לגבי לחול ימשיכו ההתנגדות, שהוגשה  בלי

העיקרי. לחוק ו–81א2

זה. חוק הוראות לביצוע תקנות להתקין רשאי המשפטים שר .3

אולמרט  אהוד
הממשלה ראש מקום ממלא

לבני פי  צי
המשפטים שרת

קצב  משה 
המדינה נשיא

ן ריבלי  ראובן
הכנסת ראש יושב

__________
2 ק"ת התשמ"ד, עמ' 220.

(תיקוני חקיקה ישראל כלכלת להבראת התכנית בחוק  תיקון טעויות
ו–2004), 2003 הכספים לשנות הכלכלית והמדיניות התקציב יעדי להשגת

התשס"ג-2003*

התש"ח-11948) והמשפט, השלטון סדרי לפקודת 10א סעיף (לפי

והמדיניות התקציב יעדי להשגת חקיקה (תיקוני ישראל כלכלת להבראת התכנית בחוק .1
- התשס"ג-22003 ו–2004), 2003 הכלכלית לשנות הכספים

- 49 בסעיף (1)

__________
(22 בפברואר 2006). התשס"ו בשבט כ"ד ביום בכנסת * התקבל

א', עמ' 1. תוס' 1 ע"ר התש"ח,

2 ס"ח התשס"ג, עמ' 386.

תקנות


